Esclarecimento do DAN/UnB
sobre a retomada das atividades letivas em modo presencial

Em 18 de novembro passado o colegiado do Departamento de Antropologia
discutiu a possibilidade de retomada de parte das atividades acadêmicas em
modo presencial, frente à Resolução CEPE 123/2021. O colegiado levou em
consideração o seguinte:
•

•
•

•

•

•
•

A resolução CEPE 123/2021 diz que as atividades acadêmicas de graduação e
pós-graduação devem estar em conformidade com a etapa 2 do Plano Geral de
Retomada da Universidade de Brasília, que prevê a continuidade das atividades
letivas em regime remoto como regra.
A resolução indica que as atividades acadêmicas devem prosseguir,
preferencialmente, em regime não-presencial.
A resolução permite, em caráter excepcional, a retomada de atividades letivas em
regime presencial, com prioridade para disciplinas práticas que não possam ser
ministradas de forma remota, deixando ao critério das Unidades Acadêmicas a
definição de tais disciplinas.
A realização de atividades acadêmicas presenciais, considerando a Etapa 2 nos
termos do Plano Geral de Retomada de Atividades da Universidade de Brasília,
deve observar as orientações contidas no Guia de recomendações de
biossegurança, prevenção e controle da Covid-19 na UnB, no Plano Geral de
Retomada, nos fluxos de notificação de casos de Covid-19 e nos Planos de
Contingência das respectivas Unidades, bem como outras orientações específicas
emitidas pelo COES e pelo CCAR.
O Decanato de Ensino de Graduação orientou as coordenações de curso a fazer
um levantamento de tais disciplinas para indicação explícita no processo de
matrícula da condição presencial das turmas selecionadas, bem como para
alocação de espaços adequados no campus (Circular DEG 39/2021, de
8/11/2021).
O prazo para o envio dessas informações foi extremamente exíguo, tento vencido
no dia 12 de novembro.
A representação discente de graduação reportou assembleia estudantil que
manifestou o desejo de retorno presencial às aulas, mas que elencou uma série
de preocupações e medidas de prevenção muitas das quais fora de nossa
governabilidade.

Diante das informações acima, o Colegiado teceu as seguintes considerações:

•

•

•

•

•

Por mais que se reconheçam os prejuízos que a modalidade de ensino remoto
tem trazido a todos os professore e estudantes, e que o desejo de todos é o
retorno mais breve possível às rotinas letivas presenciais, é fundamental que
esse retorno se dê de maneira segura e sustentada.
O cenário de desenvolvimento da pandemia entre nós é ainda incerto, com a
possibilidade concreta de surtos e retomada da ampla circulação do vírus. Nesse
contexto, as chances de uma disciplina presencial ser interrompida por
adoecimento de algum estudante ou professor não são desprezíveis, não estando
claro o curso a ser dado às atividades letivas a partir de então.
A eventual retomada presencial de uma disciplina exige criteriosa aplicação de
vários instrumentos normativos, com os quais estudantes e professores estão
pouco familiarizados. Isso exigirá uma atuação maior por parte das secretarias
dos cursos. No caso do DAN, as secretarias do departamento estão no momento
fechadas e assim permanecerão por alguns meses ao menos, em razão dos
servidores que ali trabalham se enquadrarem em situações de comorbidade
previstas pela resolução CAD 51/2021.
A aplicação de um duplo regime didático aos estudantes, com parte das
disciplinas em formato presencial e parte em formato remoto, produzirá
situações de difícil equacionamento prático aos estudantes, contribuindo para o
agravamento da já penosa situação de saúde emocional de todos. Isso porque não
dispomos no momento de local adequado para acesso remoto às disciplinas no
campus, tornando difícil o acesso a essas turmas para os estudantes que tenham
se deslocado à UnB para realização de uma disciplina presencial em um horário
e tenham que acessar remotamente uma disciplina no horário seguinte.
Por fim, o planejamento de retorno solicitado pelo DEG demandaria tempo que
não nos foi dado, tendo já vencido o prazo para prestação de informações sobre
o eventual caráter presencial de disciplinas.

Diante dessas considerações, o colegiado decidiu:
•

•

Para o semestre que se inicia em 17 de janeiro, poderão ser retomadas em
formato presencial apenas as disciplinas tutoriais (orientações) e de caráter
prático (MTAS).
Caso docentes e discentes das referidas disciplinas forem desenvolver atividades
práticas que impliquem algum nível de interação social presencial, tal como
estudantes realizando trabalho de campo entre grupos sociais ou com
indivíduos, é imprescindível que sejam tomadas todas as medidas que compõem
os protocolos de segurança sanitária, conforme os termos e as orientações
específicas contidos na Etapa 2 do Plano Geral de Retomada de Atividades da
UnB, no Guia de recomendações de biossegurança, prevenção e controle da
Covid-19 na UnB, nos Fluxos de notificação de casos de Covid-19, no Guia de
Convivência e Boas Práticas sobre a Covid-19 e no Plano de Contingência do ICS,
bem como outras diretrizes e orientações específicas que venham a ser emitidas.
Nesse sentido, as/os estudantes, minimamente, deverão fazer uso de máscara,
manter distanciamento social, fazer a higienização frequente das mãos e estar
com a imunização em dia contra a covid-19. No momento de acordar o Termo de

•

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) junto à comunidade ou a indivíduos,
deverão discutir sua presença no contexto pandêmico.
A coordenação de graduação e o Núcleo Docente Estruturante do curso irão
elaborar o planejamento de retomada do ensino presencial para ser aplicado a
partir do semestre seguinte ao que se inicia em janeiro.

Reflexão semelhante foi feita para as disciplinas do Programa de Pós-Graduação
em Antropologia Social, considerando-se ainda o fato de que boa parte dos
estudantes está atualmente em suas cidades de origem, em outras unidades da
federação. Ouvidos os professores e a representação discente da pós-graduação,
decidiu-se igualmente por manter o formato de ensino remoto para as atividades
letivas do PPGAS para o próximo semestre.
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